
7. VELIKONOČNA NEDELJA
Evangelij: VERNIKI NAJ BODO ENO, KAKOR STA OČE IN SIN ENO   Jan 17,11b-19

Mašni nameni od 16.5.2021 do 22.5.2021
nedelja, 16.5.
Sveti Janez Nepomuk,
mučenec

Nedelja sredstev družbenega obveščanja
7:30h – za farane
10h  Ivan Cigale, godovna, Rovte 104d

ponedeljek, 17.5. Sveti Jošt, duhovnik in puščavnik
19h  Jože Treven, obletna in godovna, Rovte 4a

torek, 18.5. Janez I., papež in mučenec
19h  Terezija Pivk in Marija Jereb, obletna 

in  Franc Jereb, Rovte 35
sreda, 19.5. 19h  Ana in Viktor Kogovšek, obletna, Petkovec 22
četrtek, 20.5. Sveti Bernardin Sienski, duhovnik

19h  Vinko Treven, obletna, Rovte 6
petek, 21.5. Sveti Krištof Magallanes, duhovnik

19h  starši in bratje Jurca, obletna, Rovte 130
sobota, 22.5. Sveta Marjeta Kasijska, redovnica

  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Kadar prejmemo obhajilo, nam pokaže, da nam je Jezus tako blizu, kolikor je
mogoče, in hrepeni po tem, da bi mu izlili srce. Sveti Duh nam pomaga zaznati
Jezusovo navzočnost v sosedini prijaznosti, ki se posebej potrudi, da nas vpraša,
kako nam gre. Na vsakdanje  in  globoke  načine  oživlja  resnico,  da  je  Jezus,
Emanuel, z nami. In kakor Marijo in Elizabeto nas spodbuja, da se odzovemo s
slavljenjem in zahvalo, kadar zaznamo Jezusa med nami. 
Jezus:  poln  Svetega  Duha –  Sveti  Duh  v  Jezusu  ni  le  razodel  Božje
navzočnosti, temveč je vplival na vsa dejanja, vse plati Jezusove biti. Sam Jezus
nam je pokazal, kakšen je človek, poln Božjega diha. Kot otrok se je naučil slediti
vodstvu  Svetega  Duha,  ki  je  nanj  izlival  milosti,  ki  so  mu pomagale  rasti  v
modrosti in moči (prim. Lk 2,40). Sveti Duh ga je vodil, da se je trudil biti blizu
nebeškemu  Očetu  v  templju  in  se  kot  mladenič  v  Nazaretu  učil  pokorščine
zemeljskim staršem (prim. Lk 2,49.51). Sveti Duh je pri krstu prišel nad Jezusa
kot golob, da bi ga mazilil za njegovo poslanstvo, Oče pa je izpričal, da je njegov
»ljubljeni Sin« (Mt 3,17). Nato ga je odvedel v puščavo, kjer ga je hudič skušal
(prim. Mt 4,1–11). Tam se je Jezus naučil zaupati Očetu, se upreti skušnjavam in
se oklepati  svetopisemskih  resnic  –  tudi  v  preizkušnjah.  Iz  puščave je  prišel
močnejši in prekaljen v ognju nadlog. 

Jezus  je  napolnjen  in  okrepljen  z  Duhom razodeval  Božje  obličje  z  vsemi
besedami  in  dejanji.  Poudarjal  je  Božje  usmiljenje,  ko  je  jedel  z  grešniki  in
izobčenci ter ozdravljal gobavce in ljudi z drugimi boleznimi. Pokazal je Božjo
modrost in oblast, ko je imel govor na gori in razložil bistvo postave ter ko je
izganjal demone. Sveto in razdajajočo se Božjo ljubezen pa je razkril, ko je molče
prestajal  posmehovanje  in  mučenje  ter  daroval  življenje  na  križu,  da  bi  nas
odrešil. >>

BINKOŠTNA NEDELJA, slovesni praznik
Evangelij: KAKOR ME JE OČE POSLAL, VAS JAZ POŠLJEM IN DAJEM SVETEGA DUHA

Jan 20,19–23

 Pod noč  tistega  dne,  prvega  v  tednu,  ko  so  bila  tam,  kjer  so  se  učenci
zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in
jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci
so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam
bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je
dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so
jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«
Mašni nameni od 23.5.2021 do 30.5.2021:
nedelja, 23.5. KONEC VELIKONOČNEGA ČASA

7:30h – za farane
10h  Fištrovi, Rovtarske Žibrše 2

ponedeljek, 24.5.
BINKOŠTNI 
PONEDELJEK

MARIJA, MATI CERKVE, praznik
MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV, MARIJA POMAGAJ
zavetnica Slovencev, slovesni praznik
19h  Frančiška Trček, Rovte 131

torek, 25.5. Sveti Beda Častitljivi, duhovnik
19h  starši Lazar, Marija in Viktor, Rovte 23

sreda, 26.5. Sveti Filip Neri, duhovnik
19h  sorodniki Cigale, Rovtarske Žibrše 30

četrtek, 27.5. Blaženi Alojzij Grozde, mučenec
19h  Rupnik, obletna, Rovte 91

petek, 28.5. Sveti Avguštin Canterburyski, škof
19h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a

sobota, 29.5. Sveti Maksim Emonski, škof
19h  Marija Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 9

nedelja, 30.5. SVETA TROJICA, slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  Marija Gantar, obletna in godovna, Rovte 119d

(Nadaljevanje iz prejšne strani)

Sveti Duh, pomagaj mi videti! – Ni vedno preprosto prepoznati delovanja
Svetega Duha – še teže pa se je prepustiti in obroditi sad Duha. Jezus je rekel
Nikodemu: »Veter veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja
in  kam gre.  Tako je z  vsakim,  ki  je  rojen iz  Duha« (Jn 3,8).  Večina našega
življenja po veri je skrivnost.

Kakor je Jezus odprl telesne oči slepemu Bartimaju v Janezovem evangeliju,
nam Sveti  Duh lahko pomaga videti  Kristusovo delovanje  v nas in  okoli  nas
(prim. Mr 10,46–52).

Majski esej – Beseda med nami; 3/2021



 Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi, v lopi, zakristiji, nad zakristijo zaradi COVID-19
Nova navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19 14. 5. 2021
* Od 14. maja 2021 so svete maše z ljudstvom omejene, v cerkvi 

je lahko največ vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci) 
50% zasedenosti in največ 50 oseb v razdalji najmanj 1,5m, 
za 1 osebo (ali ena družina ali člani gospodinjstva) na 10 m2

* Po nedeljski maši ob 10h je v cerkvi možno prejeti obhajilo.
* V ponedeljek 17. maja pričnemo z rednim veroukom.
* V ponedeljek 17. maja je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na krst za

starše in botre novokrščencev. K pripravi prinesite družinsko knjižico in rojstni
list otroka, botri pa, če so iz druge župnije potrdilo o sposobnosti za botra.

*  Na binkoštno nedeljo se konča velikonočni  čas. Velikonočno svečo,  ki
predstavlja Vstalega Jezusa, odnesemo od glavnega oltarja.
V  liturgiji  nastopi  čas med letom.  Liturgična barva je  zelena.  Pri  delavniških
mašah beremo Berila in Evangelije za delavnike: 2 (Leto I).

*  Na binkoštni ponedeljek praznujemo praznik: Marije, Matere Cerkve.
Letos odpade.  Na ta dan letos (24. maja) praznujemo prvič v Sloveniji
Marijo,  Pomočnico  kristjanov  ali  Marijo  Pomagaj  s  slovesnim
praznikom kot zavetnico Slovenije. Kongregacija za bogoslužje je namreč
potrdila prošnjo slovenskih škofov, da se jo razglasi za našo glavno zavetnico,
kakor  imajo  svoje  zavetnike  tudi  druge  dežele  (doslej  smo  bili  pridruženi
avstrijskim  notranjim  deželam,  ki  so  bile  od  1676  zaupane  varstvu  svetega
Jožefa).  Ko se zatekamo pod njeno materinsko varstvo in v njen objem, se
bližamo tudi njenemu Sinu, našemu Odrešeniku.

* Binkoštna  Kvatrna sobota (29.  maj)  je  predvsem usmerjena v maševanje  in
molitve za svetost duhovnikov.

Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

16.5. Ni bralcev omejitev števila vernikov zaradi epidemije korona virus 
23.5.  Marija Lukančič in Matjaž Gnezda  Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča
30.5.  Marja Čuk in Franja Tušar  Branka Jereb in Klemen Jereb

Ministriranje:
Teden od 16.5. do 23.5. Ni ministrantov zaradi omejenega števila vernikov 

zaradi epidemije korona virusTeden od 23.5. do 30.5.

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 9, od 15.5. do 21.5. sk. 10, od 22.5. do 28.5. sk. 11, od 29.5. do 4.6.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 16.5.2021 do 30.5.2021, Leto XVII. št. 10/411
Božji dih – Oživljajoča moč Svetega Duha

Prenova Božjega ljudstva – Jasno je, da Sveti Duh ni samo novozavezni
pojav. V njegovi moči je Bog ustvaril zemljo ter moža in ženo po svoji podobi. V
moči Svetega Duha je oblikoval ljudi in mazilil določene ljudi, da so uresničevali
njegov odrešenjski  načrt.  V Novi  zavezi  pa  lahko vidimo,  da deluje  celo  bolj
osebno: v telesu mladega judovskega dekleta Marije. 

Čeprav so bila dela Svetega Duha v Stari zavezi čudovita, je imel Bog še večje
načrte.  Vsa  ta  izlitja  so  izvirala  iz  njegovega  hrepenenja,  da  bi  oživil  svoje
ljudstvo –  ne le telesno, temveč tudi  duhovno.  Želel  si  je  ljudstvo, ki  ga bo
osebno poznalo in živelo v ljubečem in pokornem odnosu z njim kot Očetom.
Potrebovali  so »novo srce in novega duha« (Ezk 36,26). Samo Bog jim ju je
lahko dal. Izaija je napovedal prihod Mesija, nad katerim bo počival Gospodov
Duh, »duh modrosti in razumnosti, duh svéta in moči, duh spoznanja in strahu
Gospodovega« (Iz 11,2). To ni bilo začasno ali delno maziljenje, kot pri kraljih in
prerokih iz starega sveta; Duh bo v vsej polnosti od Boga navdihnjenih darov
ostal nad Mesijem. Ta Mesija, Maziljenec, bo rešil Izraelce njihovih grehov in jih
nato mazilil z istim Duhom, ki je mazilil njega – pa ne le njih, temveč tudi vsa
ljudstva zemlje (prim. Jl 3,1). Toda to veličastno in razgibano Božje delovanje se
je začelo zelo skromno in skrito: v Mariji.

Nevidni  Bog  postane  viden –  Duh,  čeprav  skrit,  je  razsvetlil  Marijino
sorodnico Elizabeto, da je prepoznala Mesijevo navzočnost v Mariji. Najprej se je
Janez Krstnik veselo zganil v njenem telesu, ko je začutil Božjo bližino (prim. Lk
1,41). Nato je Elizabeto napolnil  Sveti  Duh in je Marijo prepoznala kot mater
svojega Gospoda ter jo slavila, ker je verovala, da bo Bog izpolnil svoje obljube
(prim. Lk 1,42–45). Zato je jasno, da je Sveti Duh razodel Božjo navzočnost med
svojim ljudstvom še  pred njegovim rojstvom.  Podobno  nam Sveti  Duh lahko
pomaga prepoznavati Jezusovo navzočnost. Kadar smo tesnobni ali zaskrbljeni,
nas morda spodbudi, naj poiščemo Jezusa v molitvi.    >>

http://zupnija.rovte.eu/

